Proposition
”Registreringsförbud flerfärgade pudlar”
Proposition från Södra avdelningens styrelse till Södra avdelningens årsmöte 2014
att ta vidare till Pudelfullmäktige 2014.
”Flerfärgade pudlar” har verkligen väckt många känslor bland det svenska
pudelfolket, och även hos resten av det svenska hundfolket. Under de senaste 5
åren har det varit diskussion om ”flerfärgade pudlar”, frågan har även behandlats på
många olika sätt. PF-2013 biföll en motion om avelsförbud på flerfärgade pudlar.
Detta är helt i enlighet med FCI cirkulär 49/2012 som säger följande:
”At the request of the Société Centrale Canine pour L’Améliorationdes Races de
Chiens en France(SCC), parent organisation of the breed standard ”Caniche”
(Poodle) (172), the FCI members and contract partners are reminded that twocoloured poodle-related dogs can under no circumstances be called ”Poodle” neither
on pedigrees nor in show catalogues and in other official documents.”
Vår uppfattning är att det råder stor enighet om att FCIs, alltså vår högsta
internationella samarbetsorganisations, uppmaning naturligtvis ska följas.
Annonsen i Hundsport 12/2013 om uppfödning av flerfärgade pudlar samt SKKs svar
på SPKs begäran om avelsstopp/-förbud visar att SKK inte har för avsikt att följa FCI.
SKK Avelskommitté menar att dessa hundar behövs för att bredda genpoolen, men i
själva verket kommer det att bli motsatt effekt när många uppfödare skulle dra sig för
att använda linjer med flerfärgade inblandade.
Recessiva gener kan ligga dolda i linjerna i många generationer och helt plötsligt
dyka upp. Därför är det hög tid att begränsa skadeverkningarna innan för många
enfärgade pudlar bär på oönskade färganlag.
Argumentet att registreringsförbud mot flerfärgade pudlar kommer medföra att
flerfärgade hundar ”felregistreras” som enfärgade hör man emellanåt. Dels strider det
mot SKKs grundregler om avelsetik, vilket skulle kunna ge kännbar påföljd. Dels
skulle aveln på flerfärgade kunna stoppas inom den organiserade aveln. Det finns
idag inte tillräckligt många hundar för att bedriva en vettig avel och stoppas
registrering av ”nya” flerfärgade hundar samt registrering av importer kommer aveln
snart avta. Ibland hör man att ett registreringsförbud mot flerfärgade pudlar även
borde gälla andra diskvalificerande fel. Det är dock en stor skillnad att ha som sin
främsta målsättning att föda upp hundar med diskvalificerande fel mot att göra allt för
att undvika det och ändå få ett bakslag som varje fel i avelsarbetet får räknas som.
Vi yrkar
Att SPK på alla tänkbara sätt kräver av SKK att införa registreringsförbud på
kullar där den ena eller bägge föräldrarna är flerfärgade. Om SKK mot
förmodan skulle säga nej till SPKs upprepade begäran, att SPK går vidare och
överklagar det till FCI. Att SPK kräver av SKK att man inte får registrera

importerade flerfärgade pudlar i SKK. Att SPK ger kontinuerlig information på
alla sina forum att det inte är korrekt att avla med flerfärgade pudlar.
Att CS under året ger information om hur arbetet går, både på facebook,
hemsida och i Pudelnytt.
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